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L. H. Borking, Latijnsche Spraakkunst, 

1927 (9e druk) Nijmegen/Utrecht  

Voorwoord. Inleiding  

Vormleer  

1 
over de uitspraak der letters en den klemtoon der 

lettergrepen 
6  

2 over de verdeeling der woorden 10  

3 over het substantivum in het algemeen 11  

4 over de declinatie der substantiva 13  

5 eenige bijzonderheden bij de declinatie der substantiva 25  

6 over de geslachtsregels 34  

7 over het adiectivum 41  

  over de declinatie der adiectiva 41  

  over de vergelijkingstrappen 48  

8 over de numeralia 53  

9 over de pronomia 61  

10 over de verba in het algemeen 68  

11 conjugatie van het verbum sum 70  

12 conjugatie der regelmatige verba 73  

13 over de omzetting naar het passivum 88  

14 over de verba deponentia 89  

15 over de coniugatio periphrastica 96  

16 over de verba impersonalia 100  

17 over de onregelmatige verba 103  

18 over de verba defectiva of onvolledige werkwoorden 113  

  lijst der voornaamste verba met hun stamtijden 116  

19 over de vorming van nomina en verba 134  

20 over de particulae 144  

  adverbia 144  

  praepositiones 148  

  coniunctiones 159  

  interiectiones 160  

Syntaxis  

1 over de hoofdbestanddeelen van den zin 161  

2 regels van overeenkomst 164  

  overeenkomst tusschen het subject en het praedicaat 164  

  
overeenkomst tusschen het substantivum en het 

attributum 
170  

  
overeenkomst tusschen het substantivum en het nomen 

appositum 
175  

  
overeenkomst tusschen het pronomen relativum en het 

antecedens 
178  

3 over het gebruik van den nominativus 184  

4 over het gebruik van den accusativus 189  

5 over het gebruik van den dativus 196  



6 over het gebruik van den genitivus 206  

7 over het gebruik van den ablativus 226  

8 over het gebruik van den vocativus 241  

9 
over het gebruik der naamvallen bij bepalingen van 

plaats, tijd en ruimte 
242  

10 
over het gebruik der naamvallen bij de 

vergelijkingstrappen 
253  

11 over de beteekenis en het gebruik der tempora 261  

12 over de consectio temporum 267  

13 
over de beteekenis en het gebruik van den indicativus en 

coniunctivus in hoofdzinnen 
272  

14 

over de beteekenis en het gebruik van den indicativus en 

coniunctivus in bijzinnen, die met een conjunctie 

beginnen 

277  

15 
over het gebruik van den indicativus en coniunctivus in 

vragende zinnen 
311  

16 
over het gebruik van den indicativus en coniunctivus in 

relatieve zinnen 
318  

17 over de beteekenis en het gebruik van den imperativus 323  

18 over den infinitivus 325  

19 over den accusativus cum infinitivo 334  

20 over de oratio obliqua 344  

21 over de participia 349  

22 over den ablativus absolutus 355  

23 over het gerundivum en gerundium 361  

24 over de supina 369  

25 over het gebruik van sommige substantiva 370  

26 over het gebruik der pronomina 375  

27 over het gebruik van sommige adverbia 396  

28 over de plaatsing der praeposities 401  

29 over de coördineerende conjuncties 405  

Prosodia  

1 over de quantiteit der lettergrepen 416  

2 over de verzen in het algemeen 422  

3 over de voornaamste soorten van eenvoudige verzen 428  

4 over de voornaamste soorten der samengestelde verzen 432  

5 over de verbinding van verzen tot gedichten 434  

Aanhangsels  

1 over den Romeinschen kalender 438  

2 over de Romeinsche gewichten, munten en maten 442  

3 over de gebruikelijkste afkortingen 444  

Algemeen register op de vormleer en syntaxis  

Addenda et corrigenda  

 




































































































































































































































































































































































































































































































